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NOVIDADES DA TV ELVIS TRIUNFAL
ELVIS AT STAX - Rodolfo Neto foi até
Memphis conhecer o Stax, lendário
estúdio onde Elvis gravou canções para
os álbuns "Raised on Rock", "Good
Times" e "Promised Land". Hoje o estúdio
se transformou em Museu e conta até
com trajes que Elvis usou! Rodolfo filma
local e nos conta detalhes curiosos do
Stax, imperdível!
GILVANIA FERREIRA - Nesta entrevista
ela nos conta um pouco sobre as
atividades do clube e os principais fatos
ocorridos até o momento. Esta gravação
foi feita no dia 4 de abril de 2014, um dia
antes do 1º. Encontro Nacional do Viva
Elvis Brasil ocorrido em São Paulo. Além
disso, recorda suas viagens a Memphis e
seu encontro com membros da TCB
Band!
PETE STORM - Pete Storm passou pelo
Brasil em Março de 2014 para uma turnê,
mas devido a problemas contratuais só
realizou um show no Teatro Gazeta em
São Paulo! Estivemos lá para conferir esta
apresentação que teve como Diretor
Artístico Heitor Crespo, o nosso já
conhecido guitarrista brasileiro!
SPEF 2014 - Assista a cobertura completa
do São Paulo Elvis Festival 2014, o maior
Festival de ETAs e Intérpretes da América
Latina!. Neste programa você vai ver
trechos das apresentações de todos os
candidatos, depoimentos de quem
estava lá e uma entrevista com o
vencedor na categoria ETA,Edson
Galhardi.
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ELVIS DE VOLTA ÁS TELAS NOS EUA! - A
Warner relançou "Elvis That’s The Way It
Is" remasterizado em Blu Ray e também será
exibido em mais de 300 salas nos Estados Unidos!
Foi sem dúvida um relançamento a altura da
magnitude de Elvis! O documentário que foi
gravado em 1970 é um verdadeiro clássico não
somente para a carreira de Elvis, mas para a
história do Rock. A Warner "reestreiou" o filme no
Orpheum Th
eatre em Memphis no dia 16 de agosto de 2014!.
Trata-se de um suplemento independente do documento
DE VOLTA AO SET DE KING CREOLE – o 42º.
Programa da TV Elvis Triunfal trouxe um programa
especial sobre o filme King Creole (Balada
Sangrenta). Rodolfo Neto foi até New Orleans nos
mesmos locais das gravações do clássico de 1958.
Com riquesa de detalhes Rodolfo conta para
Marcelo Neves como o cenário está hoje em dia!
Para acessar esse programa basta visitar o site
Elvistriunfal.com na seção “TV Elvis Triunfal, ou
visitar a página “TV Elvis Triunfal no Facebook.

Esta reunião é dedicada ao
nosso amigo Wagner que
nos deixou no dia 15 de maio
de
2014.
Wagner
foi
atropelado quando voltava da
Missa
próximo
de
sua
residência. Wagner era uma
pessoa voluntária ao pé da
letra! Fomos na missa de 7º.
dia e comprovamos o quanto
ele era importante para sua
comunidade! Mesmo com sua
limitação física devido a um
AVC, Wagner ainda arrumava
tempo para ser voluntário em
nosso fã clube. Eram dele as
faixas
anunciando
as
reuniões no Lar da Mamãe
Clory. Também nos ajudava
na organização do local um
dia antes de cada reunião e
cuidando
de
nossas
exposições! Fica agora a
saudade de um amigo leal e
generoso! Nosso fã clube não
te esquecerá! Fique com
Deus amigo!

